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۷گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ|۶۶

چپ.۱۲تصویر 

[بیندا]خت ازکمان کرد دو نیم و زه لخت لخت پیش تخت١همیدون
درو خیره شد شاه چون بیهشانزان سرکشان٢یکی نعره برخاست۴۱۵

برء شادی از رنجت آمد پدیدبدو گفت کانت بگوهر رسید
اخترم٣توی فال فّرخ برینکنون جفت تست از جهان دخترم

چو باید بسازم سزاوار اویکه تا کار اوی[ولیکن] زمان ده
اگـ[ـر وی زمـ]ـان خواهد از من رواستمرمراست٤[زمان گفت ندهم] که آن

بترسید دختر ز تیمار یار[ز دختر بپرسـ]ـید پس شهریار۴۲۰
چنـ[ـین گفت] کای خسرو ارجمند[که سازد نهان شه] بجانش گزند

[سر دار] جایش بدی بی گمانی زین کمانزور کم داشت٥اگر
[چه خواهم] زمان زو که فرمان وراستکنون چون گرو برد پیمان وراست

[نشاید] ترا نیز از آیین گذشتز پیمان نگشت٦کس از تخمهء شه
[نگوید کرا] در هنر یارگیستدروغ آزمودن ز بیچاره گیست۴۲۵

پدر٧[.................] که خوردرزنانرا بود شوی کردن هن
ولیکن بخانه دهد بوی بیشبود سیب خوش بوی بر شاخ خویش

سایه ء شوی اوست٩دگر نیم وینکوست٨چو نیمست تنها زن ار چی
نگیرد دلش خّرمی جز بشویزن ار چند با چیز و با آب روی

فرزند کی یافتیچو تو شاهاگر مامت از شوی برتافتی۴۳۰
[و] مردان بفرزندز مردان بفرزند گیرند یاد شاد١٠زن از شوی
] گفت بر انجمن ز بهرت همه رنج من١١دریغ آن[برشفت شه 

: در١۲۲۸/۸۱/۳۸
: برآمد یکی نعره٢۲۲۸/۸۱/۳۹
: کلمهء برین بی نقطه نوشته شده و ترین ٣۲۲۸/۸۱/۴۱

هم ترین هم خوانده میشود کما این که مرحوم یغمائی
خوانده اند.

: او؛ متن چاپی پس ازین بیت افزده: من ٤۲۲۸/۸۱/۴۳
اکنون ز شادی نگیرم گذر + چه دانم که باشد زمانی دگر

: گرو٥۲۲۸/۸۱/۴۷

: ما٦۲۲۸/۸۱/۴۹
نزدبر شوی به زن که : ٧۲۲۸/۸۱/۵۱
: ارچه٨۲۲۸/۸۱/۵۴
: نیمه اش. در متن چاپی این بیت با بیت ٩۲۲۸/۸۱/۵۴

ین پس و پیش شده استسپس
: ز فرزند١٠۲۲۸/۸۱/۵۶
: دریغا١١۲۲۹/۸۱/۵۷
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۷گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ|۶۸

راست.۱۳تصویر 

کنون هستی از آزمون خشک بیددی ا]مید[بتو داشتم عود هن
گهر داشتم طمع سنگ آمدیگمان نام بردمت ننگ آمدی

چاه١پست آتش و باد پیش آب وبرو کت شب تیره گم باد راه۴۳۵
کاخ من نسپری٣ازین پس درپری٢اگر مرغ پّران شوی گر

ناسپاس٤که نیکی کند با کسز هرکس پشیمانتر آنرا شناس
٥رویت از برم گفت هردو روانف پهلو]ان[نهادش کف اندر ک

[و سنگ]٧بینیتنهایدر درنگ٦اگرتان بود دیگر جز تیرباران
[بازوی] خویش۴۴۰ [بیش]٨ز یاقوت رخشان دو صد دانهسپهبد گشاد از دو

شد از شهر بیرون هم از پیش شاهماه]٩آن دال[رامبرافشاند بر
همی] رفت پیشش بکف پالهنگنشاندش بر اسب و میا[ن بست تنگ
[کو برفت درود کردنش بشتافت تفت]بپخبر یافت بازارگان
نوردابا] توشه و بارهء رهپسش برد یک کیسه د[ینار زرد

[خانه باز۴۴۵ خبر شد بنزد شهء سرفرازبدو داد و برگشت زی
بهر چیست١١برو مهر تو جستن ازمرد کیست١٠بخواندش بپرسید کان

همه داستان پیش شه کرد یادزبان مرد بازارگان برگشاد
[و] ز مردی و پیکار اویکار اوی١٢ز راه و ز دزدان و وز ز زور

تنگ شدز کرده پشیمان و دلانده پرآژنگ شد١٣رخ شه ز
ز پشت کیان یا ز تخم گوانکه هست این جوان١٤بدل گفت باید۴۵۰

از را[ه باز]١٥فرستاد کاریتشفرازبا دوصد گرد گردنسری 

.: زپس آتش و باد و در پیش۲۲۹/۸۱/۶۰.١
.: ور۲۲۹/۸۱/۶۱.٢
.: پیی زین سپس۲۲۹/۸۱/۶۱.٣
.: کسی۲۲۹/۸۱/۶۲.٤
.: که تازید زود از برم هردوان۲۲۹/۸۱/۶۳.٥
.: دیر۲۲۹/۸۱/۶۴.٦
.: نبینید۲۲۹/۸۱/۶۴.٧
.: پاره۲۲۹/۸۱/۶۵.٨
.: تاج دلدار۲۲۹/۸۱/۶۶.٩

.: کین۲۲۹/۸۱/۷۱.١٠
.: بدو مهر جستن ترا۲۲۹/۸۱/۷۱.١١
.: از۲۲۹/۸۱/۷۳.١٢
غلط]: شاه از. در متن چاپی ۶۹[=۲۳۰/۸۱/۷۴. ١٣

۷۴بیتی که باید بیت اند وشمارهء ابیات را اشتباه زده
شده است.محسوب ۶۹باشد بیت 

ازین بیت افزوده: ]: شاید؛ پس۷۰[= ۲۳۰/۸۱/۷۵.١٤
.ز لولو نکردی بپیشم نثار/اگر او نبودی چنین نامدار

.]: کاریدش۷۲[ = ۲۳۰/۸۱/۷۷.١٥
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۷گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ|۷۰

١چپ.۱۳تصویر 

[دیدند چند٢برء میانشان برآورده میلی بلند]چشمه و آب
دو دست از فراز سر افراخته]زنی ساخته٣ین[بران میل چوب

[مرغ از گونه بر آن برنشستی فتادی نگون]گونهرآنچ از هوا
[هر دو پّرش بجای۴۵۵ از آن پس نرفتی همی جز بپای]فروریختی

[مرغ بد گرد گرد فکندند بسیار و کشتند و خورد]همه دشت ازان
٤نرم]از آن پس گرفتند ره نرمم کردند گرم[زمانی بهم چش

بر آن که دژی برتر از اوج مهر]بکوهی رسید[ند سر بر سپهر
گرفته بدم کوه و کیوان بدم]ش یکسر از پیچ و خم[ماری رهچو

[مگر چرخ ماه٥تنیتو گفتی ۴۶۰ مر او را سر آن کوه و آن دژ کاله]بد
گذر زیر آن دژ بد اندر دره]یل ره یکسره[بیابان ز صد م

که غول از نهیبش گرفتی گریز]یکی ز[نگی پرستیز٦درآن ره
بدیدار دیو و بدندان گراز]اال دراز[ره سیاه و بببه چه

خدای از دم و دود دوزخ سرشت]ر آن دیو زشت[تو گفتی تن و چه
[جنگ برگاشتی۴۶۵ بکف سنگ و پیل استخوان داشتی]سیاهی که چون

ز صد میل ره دیده برساخته]ر افراخته[بانش سز که دیده
ابی باژ نگذشتی از وی کسی][بدی گر بسیاگر مردم اندک 

بسی ده بپیرامن کوه بود]هری پرانبوه بود[ش٧بران روی
[بیم فرمانبرش خورشها همی تاختندی برش]همه کس بد از

.چاپیست۲۳۲ۀاین عکس مربوط به صفحومدسوی.١
.: بره۲۳۲/۸۲/۱۲.٢
.: چوبی۲۳۲/۸۲/۱۳.٣
فاصله در اصل هست..٤

است.» تن«. در دستنویس ٥
.: دژ۲۳۲/۸۲/۲۲.٦
.: پس کوه۲۳۳/۸۲/۲۸.٧
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.راست۱۴تصویر 

١ماهببردند و کردی خورش هر د]و[بنوبت ز هر دژ کنیزی چو ماه۴۷۰

شید]بانش جرس برکز که دیده[چو گرشاسپ نزدیکی دژ رسید
ی بچنگ]شده مست و طاسی پر از م[سبک جست زنگی ز آوای زنگ
چو دود]دوید از پس پهلوان هم[همان سنگ و پیل استخوان درربود

لوان]نگه کرد ناگه ز پس پهای زد که ُکه شد نوان[چنان نعره
ی زینهار]که ابلیس ازو خواستیی دید چون کوه قار[دمان زنگی۴۷۵

روز٢شب آوردی از سایه] هنگامفروز[سیه کردی از چهره گیتی
هم ز عاجبدندان چو دو شا]نه بر[بباال چو بررفته بر ابر ساج
نشانده ز پیروزه] مینا دو جام[دو چشمش چو دو گنبد قیرفام
گشاده ز دوزخ درو] دود و دم[سر بینیش چون دو روزن بهم

جهان آتش از زخم] دندان تیز[دو لب کرده لرزان بخشم و ستیز۴۸۰
[زره][بسر برش موی گره بر گره چو بر قیر زنگار]خورده
درازا و رنگ از] شب ماه دی[ز دیوست گفتیش رفتار و پی

سنگی خاره]رها کرد آن سی منغضبان ز چنگ[سوی پهلوان چونکه 
ازو رفت و شد در] زمین ناپدید[سر از سنگ او پهلوان درکشید

زدش بر سر آن شاخ] شاخ استخوان[دگر ره برآمد پر از چین رخان۴۸۵
هدار گرد]بگرز اندرآمد سپ[بخستش دو کتف و سپر کرد خرد

که با مغز و خون چشمش ا]ز سر بجستدو دست[چنان زدش بر سر بزور
٣سوی دیدبانش ره اندرگرفت][بخنجر سرش را ز تن برگرفت

همی شد ز پس تا فگندش] بتیر[پیاده بر آن که چو نخچیرگیر

ً : ببردی و کردی مر او را تباه. ۲۳۳/۸۲/۳۰.١ احتماًال
ۀاین نسخه مانند ضبط نسخاین مصراع در ضبط 
ن ، زیرا ایانگلستان بوده استۀکتابخان۸۰۰مورخ 

نسخه با نسخۀ دیگر کتابخانۀ انگلستان بسیار 
همخوانی دارد.

.: مهمان۲۳۳/۸۲/۳۶.٢
ین بیت را نداشته و یا این : این نسخه یا ا۲۳۴/۸۲/۴۸.٣

بیت با بیت سپسین پس و پیش شده بوده است. اما 
صفحات تشخیص این که کدام یک ازین ۀبسبب صدم

دو وجه درست است مقدور نیست.
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١چپ.۱۴تصویر 

چنگ]اید ب[ک٣بخوّشی بکوشیتگفت از بن آیین جنگ٢مجوییت۴۹۰
٥پهلوان صد سوار٤رسیدند درساردوم روز نزدیکیء چشمه

بزد بر سر اسب جنگی لگامفامسپهبد چو دید آسمان تیره
کوهه آویخت گرز نبردز زیننوردره٦درآمد بهنجار زی

[سنان] بر همه کرد راست ؟تازش چراست٧خروشید کین گرددمان شد
[تکا]ور ز راهر]مود شاه[رو گفت] ف[بدو پیش۴۹۵ که تابی عنان

ازین پس تو باشی سر لشکرموید ار بازگردی] برم[همی گ
برم بیشی از دید[ه و د]ست راستج و گاهم تراست]ن[و گ]شور[همه ک

تن ما دو با[شد دل و] جان یکیاز راه تو اندکی٨نتابم دل
زی که هرگز نیابی] مجوی[که چیسخ که شه را بگویچنین داد پا

١٠] زردست شام؟چه تاز[ی همی خیرهصید جسته شده تیزگام٩پس۵۰۰

[کالبد بازنا]ید دگر١١بدانهرآن خشت کز کالبد شد بدر
[از کف بیندا]ختیگهر داشتی ارج نشناختی بنادانی

؟روشن آید درفشنده ماهکجا دو دیده تباه١٢بر چشم آنکش
بدانی چو پاداشت آید به پیشکردار خویشندانی همی زشت

گه آنگه که بدنه آگه بود مست بیهش ز کار۵۰۵ هوشیار١٣شود آ
چرا باید آمد سوی رومیانبفرمان اگر بست باید میان
؟چراغم چه باید چو خرشید هستبرء شاه ایرانم اومید هست

طاو[س باشد] بباغک ؟زاغبدیدا[ر]دل ١٤چگونه دهدرا پّر

.چاپیست۲۳۰ۀاین عکس مربوط به صفحومدسوی.١
.: مجوئید۲۳۰/۸۱/۷۳.٢
.: بکوشید۲۳۰/۸۱/۷۳.٣
.: زی۲۳۰/۸۱/۷۴.٤
سوار۲۳۰/۸۱/۷۴.٥ .: پهلواِن
.: ره۲۳۰/۸۱/۷۶.٦
.: گرد و۲۳۰/۸۱/۷۷.٧
.: سر۲۳۰/۸۱/۸۱.٨
.: پی۲۳۰/۸۱/۸۳.٩

: در دست دام؛ معنی مصراع اینست که: ۲۳۰/۸۱/۸۳.١٠
دنبال صید از دام ،زردی شدهاکنون که غروب و آفتاب

روی؟جسته برای چه می
.: بران۲۳۰/۸۱/۸۴.١١
ا بنظر من مرحوم یغمائی : آنکس؛ این ر۲۳۰/۸۱/۸۶.١٢

خوانده و صورت درستبد»شین«نقطه بودن بدلیل بی
.باشد»آنکش«باید 

.: شد۲۳۱/۸۱/۸۸.١٣
: نهد١٤۲۳۱/۸۱/۹۱
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راست.۱۵تصویر 

[بر] چو خو کرد باز نیازشود زاشیان ساختن بیبدست شهان
١کجا گور و دشتست و آب و چراستبهین جای هرجا که باشم مراست۵۱۰

٢باد روبم گر آیم ز پسز پسنه آیم ز پس نیز ازین گونه بس

به گرز و سنان٤ز گفتن درآیمزی شه عنان٣کنون گر نتابیت
[گشتسخن کس نیارست کردن دراز ند باز]همه خوار و نومید

[و ش ود و برداشت] راه[زمانی برآسماه٥د نزد]سپهبد شتابید
[یک بسوی بیا[بان] مصر از شتاب۵۱۵ هفته بی خورد و خو]ابهمی راند

ز تابیدن مهر پهناش بیشدش ناگاه پیـش][بیابانی آم
[گر وی بدی چر]خ ماه شب شدی گم ز راهدرو ماه هرچه دشتی که
[و همه سنگ] خار همه خار ریگ و همه ریگ مار٦همه دشت سنگ

[و اخگر تفت ادش سمومگیاهش همه زهر و به بوم]هواش آتش
[دیده یک] قطره آب۵۲۰ نه غول اندرو بوده فرزند یابنه مرغ اندرو

تهی چون کف زفت روز نیازگداز٧رهش سخت چون نیم جان در
درازیش چون روزگار جهاندرشتیش چون داغ در دل نهان
درو هیچ جنبنده جز باد نهز رنجش بجز مرگ فریاد نه

فرشیست گسترده باز٨تو گفتیتی نشیب و فرازبه پهنای گی
ز دوزخش رنگ و ز دیوان نگارز شوره درو پود وز ریگ تار۵۲۵

بیابان پهن ا[ز پس ا]نداختندچون تاختند٩درآن راه ده روز

.: گیاست۲۳۱/۸۱/۹۳.١
باد ز پس/: نیایم ز پس باز ازین گفته بس۲۳۱/۸۱/۹۴.٢

،نقطه نوشته شده استرویم گر آیم ز پس. چون متن کم
توان خواند. آنچه بنده به طرق گوناگون میاین بیت را 

ام بدین معنیست که گرشاسپ بفرستادگان شاه خوانده
ها بس ازین گونه حرف،میگوید: من باز نخواهم گشت

زیرا اگر بازگردم کارم کاری بیهوده خواهد بود. ،کنید
ام، را به معنی کار بیهوده گرفته»فتنباد ُر«من تعبیر 

والله اعلم.
.: نتابید۲۳۱/۸۱/۹۵.٣
.: گرایم۲۳۱/۸۱/۹۵.٤
.: نزدیک۲۳۱/۸۱/۹۷.٥
.: غار۲۳۱/۸۲/۳.٦
.: رهی سخت چون چینود تن۲۳۱/۸۲/۶.٧
.: گفتی که؛ این مصراع در نسخه وزن ندارد۲۳۲/۸۲/۹.٨
.: این راه ده روزه۲۳۲/۸۲/۱۱.٩
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١.چپ۱۵تصویر 

نکوست][نماید بدو هرچه زشت و بود آینه دوست را مرد دوست
[آن پس همی بود با کام و ناز]فرستاد ازین گونه پیغام باز از

ه روم را تاج آزادگان][شآن مرد بازارگان٢شد از بهرش
که آ[ید یکی روز نیکی ببر]دست نیکی مبر٣بگیتی تو جز۵۳۰

وتر ز نیکی چه چیزست ویک][نکپشیمان نگردد کس از کار نیک
ین و ببند از ستایش کمر][نشاسب هنرمیدان دانش برب

کما[ن از خرد ساز و خنجر ز هوش]وفا ترگ کن درع رادی بپوش
س اسپت به هر سو که خواهی فگن][پبرین سان سواری کن از خویشتن

یامد بنزدیک آب زره][بفره٤چو بگذشت ازین ماه سالی۵۳۵
[بروم و بهند آنکه بد نامدار]شماررشناس و مهندساخت٥از

٦]..........................................[برء هرکه از دانشی داشت بهر
کـ[ـه در کار ناسود روزی ز رنج]زرنج٧بیاورد بنهاد شهری

[میانش دژی سر بمه برکشید]ز گل بارهء گردش اندر کشید
هر جوی و شهر آب در وی بتاخت][زیکی کنده ساخت٨رامن دزبه پی۵۴۰

[وزان جوی و کاریزها برفگند]بسی رود برداشت از هیرمند
[که از شاه کابل تهی ماند گاه]درین کار بد پهلوان سپاه

اوی]١٠[بگردید از آیین و از راهاوی٩پسر شاد بنشست بر گاه
[باثرط فرستادی از گنج خویش]سال پیشهر١١خراج پدرش آنک

.متن چاپیست۲۳۶ۀصفحمربوط به عکس سوی دوم.١
.ن پس شد: از آ۲۳۶/۸۲/۹۱.٢
: بگیتی بجز؛ متن چاپی پس ازین بیت ۲۳۶/۸۲/۹۳.٣

و که کن نیکوی/اند این سخنافزوده: بسی جایها گفته
.بجیحون فکن

.: کار ماهی۲۳۶/۸۳/۱.٤
.: ز۲۳۶/۸۳/۲.٥

.: این بیت در متن چاپی نیست۲۳۶/۸۳/۲.٦
.: و بنهاد شهر۲۳۷/۸۳/۳.٧
.: ز پیرامن دژ۲۳۷/۸۳/۵.٨
.: جای۲۳۷/۸۳/۸.٩
: رای؛ با این که این مصراع در نسخه ۲۳۷/۸۳/۸.١٠

وده باشد.ب»راه«عتبار قافیه ضبط نسخه باید به انیست، 
.: آنکه۲۳۷/۸۳/۹.١١
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.راست۱۶تصویر 

کرد١ز دل کین دیرینه دیدار[دوساله بگنج اندر انبار کرد]۵۴۵
نپذرفت و بد پاسخ آراست چند[بسی دادش اثرط بهر نامه پند]
بسی گفت کین جنگ و کین را مکوش[همیدونش دستور فرزانه هوش]
بیک روز دشمن توان کرد شست[بصد سال یک دوست آید بدست]
پس شیر رفته مینداز سنگ[چو بود آشتی نو میاغاز جنگ]

چو جان شد بود چیز ناید بکار[تن و جان بود چیز را مایه د]ار۵۵۰
از طمع به زین که باید بدست٣نهکه هست]٢[تو این پادشاهی بیابی

ز دینار در دست دیگر کسیبدست تو بهتر بسی][پشیزی
بدهد ز چنگ.....................].............[............ ٤بنا یافته دّر

٥کلیجه میفگن که نرسی بماه[نگه کن که در پیشت آبست و چاه]

سته شد ز گرزش همه هند و رومگرشاسپ ترسد همی چرخ و بوم][ز۵۵۵
؟٦چه داری تو با این سپه تاب او[شهان را همه نیست پایاب او]
از گریبان برون٧رسد زود دود[چو آتش کنی زیر دامن درون]
ز پیکار گرشاسپ مندیش هیچ[برآشفت و گفتش تو لشکر پسیج]
بنزدیک آب زره با سپاه[دو سالست کو شد ز درگاه شاه]

مردم نوازد همی٨ز هر مرزسازد همی][بنوی یکی شهر ۵۶۰
ز زاول براورده باشیم گرد[بما تا رسد گرد او در نبرد]
ز گردان دو صد بار سی٩بدندش[بدش ابن عم نام انبارسی]
پیکار کرد١٠پس با سپه رایز[فرستادش از پیش و ساالر کرد]

.: دگر طمع کشورش بسیار۲۳۷/۸۳/۱۰.١
: کذا در متن چاپی. اما صورت درست ۲۳۷/۸۳/۱۶.٢

باشد.»بایستن«از مصدر »ببایی«لغت باید 
.: به۲۳۷/۸۳/۱۶.٣
جای این بیت افزوده: شهان : متن چاپی به۲۳۷/۸۳/۱۹.٤

که از تن بدو بازدارند رنج؛ پس /از پی آن فزایند گنج
/ازین بیت هم افزوده: تو گنج از پی رنج خواهی همی

.فزودن بزرگی بکاهی همی
: این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده. ۲۳۷/۸۳/۱۸.٥

این باشد که: کلیجه شاید صورت درست مصراع ثانی

که »راغچ«به معنی »کلیجه«اگر ؛میفگن که ترسی براه
آورده گرشاسپنامهمرحوم یغمائی در قاموس لغات 

است صحیح باشد.
.اوی/ اوی: ۲۳۸/۸۳/۲۲.٦
: دود زود؛ متن چاپی پس ازین بیت ۲۳۸/۸۳/۲۳.٧

مدر و مدوز و ترا /افزوده: مکن بد که تا بد نیایدت زود
.ودرشته س

.: شهر۲۳۸/۸۳/۲۷.٨
.: بدادش۲۳۸/۸۳/۲۹.٩
.: ساز۲۳۸/۸۳/۳۰.١٠
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.چپ۱۶تصویر 

صد و شست پیل از در کارزارچل هزار١صد وگزید از دلیران
٢بکین جستن شاه زاولستانبشد تا سر مرز کابلستان۵۶۵

سبک خواند لشکر ز هر سو فرازخبر شد برء اثرط سرفراز
پسر بد یکی نام او نوشیارهوشیار٣برادرش را سرور

مد اویا٥برء شهر داور فروجویسپه جنگ٤ورا کرد گرد

٦رسیدند زی یکدگر با سپاهار پیش از] دو شاه[سالبجنگ این دو

دست جنگ دلیران دراز٨بیک[از دو سو پّره باز]٧دو لشکر کشید۵۷۰
[برآمیختند] پیاده جدا در هم آویختندسواران بیکجا
[و گرد دود] زودآتش کزو جوش خون خاست ٩چهسر خنجر آتش شد
برخشید تیغ و خروشید گردبغّرید کوس و بر[آمد نبرد]

بلرزید مهر و بترسید ماهد سیا]ه[نوان گشت بوم و جهان ش
خواران بزمدلیران درو بادهگه بود گفتی نه رزمیکی بزم۵۷۵

نای١٠دم گاودم ناله آوایشان بانگ بر[بط سر]ایعو کوس
[نعرهروان خون می و  ١٢پیاله بکف خنجر و نقل تیغ١١غ]ـ..شان بانگ

چه مستی که هرگز نشد هوشیاربهر گوشهء مستی افگنده خوار
ز گردان بسی کشته و خسته شدرویه پیکار پیوسته شدچو یک

بانبارسی ناگهان بازخوردنوشیار از میان نبردمانر۵۸۰
بز]خمی ز تن ماند تنها سرشرش[برآورد زهراب گون خنج

.: دو ره۲۳۸/۸۳/۳۱.١
.: زابلستان۲۳۸/۸۳/۳۲.٢
.: سروری۲۳۸/۸۳/۳۴.٣
.: پیش۲۳۸/۸۳/۳۵.٤
.: فرود۲۳۸/۸۳/۳۵.٥
.خواه: کینه۲۳۸/۸۴/۱.٦

.: زدند۲۳۸/۸۳/۲.٧
.: ببد۲۳۸/۸۳/۲.٨
.: چو۲۳۹/۸۴/۴.٩
.وایآ: و۲۳۸/۸۴/۸.١٠
.: زیر۲۳۹/۸۴/۹.١١
.: سر خنجر و نقل تیر١٢۲۳۹/۸۴/۹
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.راست۱۷تصویر 

عنان یکسر از رزم برتافتندنگون یافتند١سپه چون سپه بد
برفتند و دشمن گریزان ز پیشسپس خیل زاول سه فرسنگ بیش

چو خرشید شد زرد گشتند بازسازفگندند ازایشان بسی رزم
همه دشت و که کشته و خسته دیدشه کابل اندررسیدهم آنگه ۵۸۵

که شب گشت و هنگام کوشش نبودبر مغز دود٢زدش زآتش خشم
بر و رخ بخون دو دیده بشستتن کشته انبارسی بازجست

مرا[ن کشته را] تن باتش بسوختعود با زعفران برفروخت٣تلی
دند تن]ی کس بآتش فکن[بسهم از بهر آن کشته در انجمن

گرمویه٥[همه شب بدند بر] سرشبد دگر٤سپه هرکجا کشتهء۵۹۰
پاهی گران][همان شب بیامد سبیاری برء نوشیار از سران

باز٦چو باز سپیده بشد ب شد گریزنده باز]ا[زو زاغ شپّر
ند تنگبرابر دو صف برکشیدشه کابل آورد لشکر بجنگ
د ماه و گم گشت مهر]گر[یزنده شبپیوست رزمی گران کز سپهر

ز هر سو سرافشان بد و ترگ ریزو گریز٧برآمد ده و گیر و دار۵۹۵
بدریا ز تیغ آب آتش گرفتجهان جوش گردان سرکش گرفت

همه کوه در بانگ سرپاس بودالماس بود٨همه دشت باران
یکی را نگون و یکی را ستانستانء نیزهء جانفگنده سر

وزآن خستگان خاسته ناله زارزارزبس خون خسته زمین الله

را در اصل »سپهبد«ۀکنید کلمچنان که مشاهده می.١
نوشته»ه بدپس«جدا و بصورت 

.: درد۲۳۹/۸۴/۱۸.٢
.: یکی۲۳۹/۸۴/۲۰.٣
.شان: کشته۲۳۹/۸۴/۲۲.٤

.برش: از۲۳۹/۸۴/۲۲.٥
.: بزد۲۴۰/۸۵/۱.٦
.گیر: دار و ۲۴۰/۸۵/۴.٧
.: تابان ز۲۴۰/۸۵/۶.٨
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.چپ۱۷تصویر 

چو زآب بقم رسته بر کوه کشتتن پیل پر خون و پر تیر و خشت۶۰۰
یکدیگرانبکشتند چندان ز بتیغ و سنان و بگرز گران
سته گشت و نفرید بر خشم خویشکه شد مرگ از آن خوار بر چشم خویش
شکست اندرآمد بزاول گروهدل جنگیان شد ز کوشش ستوه
درآمد بغّرید چون تند شیرز پیش سپه نوشیار دلیر

پشت با گرز و تیغهم٣بکوشیت؟گریغ٢غرچگان چیست این١ازین۶۰۵
گریزان شدند از شما چند بارشکرست این] که در کارزار[همان ل

[بیکبار پس  بنیزه فگند از یالن چند گرد] بردازبسپه را
ز هر سو بزخمش گرفتند راهسپاه٤[ـ.....................]بیفگ

جانش بر خاک پستفگندند بیر دست]تندش به شمشی[بینداخ
ستد کینه زان جنگجویان بجایپای٥شارد][لیری بیفپسرش از د۶۱۰

[بفگسراننخست از  ٧پدر را ببست از برء زین برفت٦ند و هفت]پنج

راه گریغ٨فگندند و رفتنددلیران زاول همه ترگ و تیغ
٩گرفتند بسیار و کشتند و بستازایشان همه د[شت سر] بود و دست

درو فرش سیمین بگسترد ماهاز پرند سیاهچو شب خیمه زد 
بزد با سپه خیمه بر کوه و دشتشه کابل آنجا که پیروز گشت۶۱۵

گردرسیدند پر خاک و پر خون و نزد اثرط بدرد١٠گانگریزنده
بماند از هش و رای مغزش تهیآگهی١١بدادندش از هرچه رفت

ش با زهر شد نوش یاربدل درز درد سپه وز غم نوشیار

.: کزین۲۴۰/۸۵/۱۴.١
.: چندین؛ مصراع در نسخه وزن ندارد۲۴۰/۸۵/۱۴.٢
.: بکوشید۲۴۰/۸۵/۱۴.٣
.: تنوره زد از گردش اندر۲۴۱/۸۵/۱۷.٤
.: بیفشرد۲۴۱/۸۵/۱۹.٥
.: بفگند تفت۲۴۱/۸۵/۲۰.٦

.: و رفت۲۴۱/۸۵/۲۰.٧
.: جستند۲۴۱/۸۵/۲۱.٨
.ست: خ۲۴۱/۸۵/۲۲.٩
.: گریزندگان۲۴۱/۸۵/۲۵.١٠
.: بد۲۴۱/۸۵/۲۶.١١
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.راست۱۸تصویر 

آن کجا رفته بود٢نبشت و بگفتزود١یکی نامه نزدیک گرشاست
ز نادادن باژ و کین خواستنآ[را]ستنز کابل شه و لشکر ۶۲۰

مزن د[م] جز آورده در اسب پایدگر گفت چون نامه خواندی بجای
سوی دهان٣که از خوان رسدمن ناگهانبزودی چنان رس ب

برفتم سپه رزم را ساختهکه من چون شد این نامه پرداخته

وه کوهان] هیون[یکی بادپی کفرستاده بر جدری آمد برون
خرام٤خور و خو]شستوهی[کشی کمبری تیزگامآوری رهشکیب۶۲۵

پوی٦وز]دو و ی[و آسان٥پایسبکآسای و دمساز و هنجارجویکم
ر]سر[هان و گریزندهجهندهبر ز پسشتابنده از پیش و ره

[از درنگ و چو] آتش ز تابچو موج از نهیب و چو آتش ز تاب ٧چو خاک

گوشچشم و] جاسوسان[بره دیدببرنادل و تیزهوش٨بکردار
یرش پی و خاره زو چون خمیرخمچو تیر٩وار گردنش و رفتنکمان۶۳۰

١٠ا گفت از] راه برد[پیش با قضبران سان همی شد که هزمان ز گرد

١١گانگه اندر هوا جفت پّرندهگانگهی در زمین یار درنده

ژرف دریا زدی١٣بکندی و درزدی١٢اگر سینه بر طور سینا
راه١٥میلنمودی بگوش از دوصد بر پالس سیاه١٤بشب مورچی

سبکتر ز دیدار بگذاشتیبپای آن کجا دیده بگماشتی۶۳۵
١٦اران و کف برف تیز]بره[ش] قط[خویتنش ابر بد برق دندان تیز

»گرشاسپ«: گرشاسب؛ در نسخه بوضوح ۲۴۱/۸۶/۱.١
نوشته است.»گرشاست«را 

.: نمود۲۴۱/۸۶/۱.٢
.: رسد دست؛ مصراع در نسخه وزن ندارد۲۴۱/۸۶/۴.٣
: پر؛ در متن چاپی این بیت با بیت سپسین ۲۴۲/۸۶/۸.٤

.استپس و پیش شده
٥.۲۴۲/۸۶/۷< .: < ی
.: تیز۲۴۲/۸۶/۷.٦
: باد از شتاب؛ نسخه قافیه را اشتباهًا۲۴۲/۸۶/۱۰.٧

. متن چاپی پس ازین بیت افزوده: استمکرر کرده
ای از گمان تندرفتارتر.پب/برای از خرد تیزدیدارتر

.: خبردار و۲۴۲/۸۶/۱۲.٨
: جستن؛ در متن چاپی این بیت با بیت ۲۴۲/۸۶/۱۴.٩

یش شده است.سپسین پس و پ
.: گرد۲۴۲/۸۶/۱۳. ١٠
.پرندگان: درندگان/۲۴۲/۸۶/۱۵.١١
.: کوه خارا۲۴۲/۸۶/۱۶.١٢
.: بر۲۴۲/۸۶/۱۶.١٣
.: پی مورچه۲۴۲/۸۶/۱۷.١٤
.: بدیدی شب تیره صد میل۲۴۲/۸۶/۱۷.١٥
: ریز؛ در نسخه قافیه مکرر شده است.۲۴۲/۸۶/۱۹.١٦
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۷گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ|۹۰

.چپ۱۸تصویر 

[پای]٢بجای نشانهز جای١چو تیر از کمان بدش گشتن نشانهای
٣و آوا بگوش از دها[ن]سبک همچز منزل بمنزل همی شد جهان

[جوش]چو زنگی که بازی کند در خروش دو لب کرده لرزنده در بانگ و
کوه و غار٥پیش بد گزارندهءشمار٤چو انگشت کاسان گذارد۶۴۰

از شدن تا بشهر زرنگنجستزخم آ[زمو]ن را درنگبیک چشم
هر دریبسی یافته دانش از [سپهدار را بود کند]اگری

[گفته بد راز اخ ٦که خیزد یکی شورش از ناگهانتر نهان]بدو

کار تنگ٨بیاید بر اثرط شودسپاهی بجنگ٧درین مه بکابل
گانت کم آید کسیز پیوستهز زاول گره کشته گردد بسی۶۴۵

کار][زاختر شوی کام٩کنی رزمترا رفت باید سرانجام کار
١٠همه کامت از بخت داده شودکابل گشاده شودبدست تو

چو هفته سرآید درست ایدر[ست]فرستاده اینک براه اندرست
برو تند شد پهلوان سپاههفته و کس نیامد ز راه١١بشد

[جست]دژم گفت چون بخش اختر درست۶۵۰ ؟ندیدی دروغ از تو گفتن که
رد][دارد خ١٢ید دروغ آنکنگودروغ آب روی از بنه بسترد

[کسی]گردد بسی١٣ز گرد دروغ آنک ازو راست باور ندارد
[بن]١٤بسدهر آهو که خیزد ز کژ یک سخن راست نیکو نگردد ز
[باشد بر]یده ز جای [آزمای]دروغ١٥از آن به که گرددزبانی که

[جفت]١٦بدارنده دارایروی و گفت[شمر شد] دژمستاره۶۵۵ بی یار و

.: جستن۲۴۲/۸۶/۲۰.١
.: بسان ستاره۲۴۲/۸۶/۲۰.٢
.: دمان و دوان و جهان چون جهان۲۴۲/۸۶/۲۱.٣
.: شمارد۲۴۲/۸۶/۲۳.٤
ۀ.: شمارند۲۴۲/۸۶/۲۳.٥
.: اندر جهان۲۴۳/۸۶/۲۶.٦
: ز کابل؛ این را در نسخه یکایک هم ۲۴۳/۸۶/۲۷.٧

شود خواند.می
.: کند۲۴۳/۸۶/۲۷.٨

.: رزم و۲۴۳/۸۶/۲۹.٩
: این بیت در متن چاپی نیست.۲۴۳/۸۶/۲۹.١٠
.: ببد۲۴۳/۸۶/۳۱.١١
.: آنکه۲۴۳/۸۶/۳۳.١٢
.: بگرد دروغ آنکه۲۴۳/۸۶/۳۴.١٣
.: بصد۲۴۳/۸۶/۳۵.١٤
.: باشد۲۴۳/۸۶/۳۶.١٥
.: دادار۲۴۳/۸۶/۳۷.١٦
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۷گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ|۹۲

.راست۱۹تصویر 

بدین هفت رخشنده و هفت تارانگیز گوهر چهار[بدین] چهره
جز آنگه که گفت من آید بجایشینم امروز پیشت ز پای][که نن

آتش نهم دفترم هرچه هستبر[وگر] نه نیارم بدین کار دست
همی بد بره دیده بگماشته[بگفت] و سطرالب برداشته

دار اندرآمد ز دردوان پرده[چو] از بیم شب زرد شد چهر خور۶۶۰
رسیدست و دارد ز اثرط پیامفرستادهء تیزگام١یرون][که ب

[دید آنچه در نامه] بوددار خواندش برء خویش زود][سپه بپرسید و
خواستارهببهرش سبک خلعت و ز[همان] بود کاختر شمر گفت راست
ازین خوبتر دانشی نیست گفت[شد ا]ز دانشش خیره اندر نهفت

دو صد گرد کرد از دلیران گزین[باسپ] نبردی برافگند زین۶۶۵
گردش اندرنیافت٢که باد بزان[شب و] روز پوینده زان سان شتافت
٤گیرو گنداب٣ستان دیدزبر نی[چنین] تا بکوهی که بد جای شیر

ابر٥شده گردشان گرد گردون بردر همه بیشه بانگ هزبر][چو تن
که تنها مرا رزم شیرست رایگفتا بجای٦[بگردا]نش باشیت

یکی را کنم شاه کابل بفالیال[شوم ز]ین هزبران آگنده۶۷۰
آشکارسه شیر شکاری شدند[هم از] پیشش اندر کمین شکار
بنعره دل سنگ کردند چاک[بگردو]ن همی برفشاندند خاک

بور٧سپهبد سبک راند از کینهر]و بود با خشم و شور[یکی پیش
ز ترکش برآهخت ز[نبور] مرگ[برآور]د بر زه خم شاخ کرگ

.: بر در۲۴۳/۸۶/۴۳.١
.: وزان۲۴۴/۸۶/۴۸.٢
.: بود۲۴۴/۸۶/۴۹.٣
.: زیر۲۴۴/۸۶/۴۹.٤

.: چو۲۴۴/۸۶/۵۰.٥
.: باشید۲۴۴/۸۶/۵۱.٦
.: پای برزد به۲۴۴/۸۶/۵۵.٧
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